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10 .1 lodě
10 .1 .1 Díly a příslušenství k lodím

10 .2 letadla a letecké přístroje 
10 .2 .1 Díly a příslušenství letadel
10 .2 .2 Přístroje pro letectví
10 .2 .3 Zabezpečovací letecká technika

10.2.4	 Letištní	vybavení

Kolejová vozidla

10 .3 .1 Díly a příslušenství ke kolejovým vozidlům
10 .3 .1 .1 Dálkové ovládání lokomotiv

10 .3 .2 lokomotivy
10 .3 .3 vagony

10 .3 .4 Speciální vagony
10 .3 .4 .1 Výklopné vagony

10 .3 .5 Podvozky
10 .3 .6 Tramvaje
10 .3 .90  Generální opravy, modernizace a rekonstrukce kolejových 

vozidel
10 .3 .91 výhybky a konstrukce pro železniční svršek

Jeřáby

10 .4 .1 Díly a příslušenství jeřábů
10 .4 .1 .1 Dálkové ovládání jeřábů
10 .4 .1 .2 Vázací lana, oka a háky
10 .4 .1 .3 Jeřábové dráhy
10 .4 .1 .4 Závěsné prostředky

10 .4 .2 Mostové jeřáby
10 .4 .3 Kolejové jeřáby
10 .4 .4 věžové jeřáby
10 .4 .5 Portálové jeřáby
10 .4 .6 Sloupové a stožárové jeřáby
10 .4 .7 Autojeřáby
10 .4 .8 výložníkové jeřáby
10 .4 .9 Konzolové jeřáby
10 .4 .10 Montážní jeřáby
10 .4 .11 Klešťové jeřáby
10 .4 .12 Teleskopické jeřáby
10 .4 .13 lanové jeřáby
10 .4 .14 otočné jeřáby
10 .4 .15 Hutní průmyslové jeřáby
10 .4 .16 Jeřáby pro práci na elektrických vedeních
10 .4 .17 Jeřáby pro přístavy a loděnice
10 .4 .90 Generální opravy, modernizace a rekonstrukce jeřábů
10 .4 .99 Jeřáby jiné

Zvedací mechanismy

10 .5 .1 Kladkostroje
10 .5 .1 .1 Lanové kladkostroje
10 .5 .1 .2 Řetězové kladkostroje

10 .5 .2 Zvedáky
10 .5 .3 Pneumatické zvedací mechanismy

10 .5 .4 Hydraulické zvedací mechanismy
10 .5 .4 .1 Hydraulické hevery

Zvedací plošiny a rampy

10 .5 .5 .1 Montážní zvedací plošiny
10 .5 .5 .1 .1 Vysokozdvižné samojízdné montážní plošiny

10 .5 .5 .2 Zvedací pracovní plošiny na podvozku

10 .5 .5 .3 Hydraulické plošiny pro invalidní vozíky
10 .5 .5 .4 Mobilní rampy

10 .5 .6 břemenové elektromagnety
10 .5 .7 břemenové magnety permanentní
10 .5 .8 ruční zvedací zařízení
10 .5 .9 Prostředky k uchopení břemen
10 .5 .10 navijáky
10 .5 .11 vakuová uchopovací a zdvihací zařízení
10 .5 .99 Zvedací mechanismy jiné

Dopravní a zdvihací vozíky
10 .6 .1 Díly vozíků
10 .6 .2 ruční vozíky

10 .6 .3 Akumulátorové vozíky
10 .6 .3 .1 Baterie a příslušenství pro akumulátorové vozíky

10 .6 .4 vozíky na plyn
10 .6 .5 vozíky se spalovacím motorem
10 .6 .6 bezřidičové vozíky, indukční vozíky

10 .6 .7 Přídavná zařízení k dopravním vozíkům
10 .6 .7 .1 Přídavná zařízení k vysokozdvižným vozíkům

10 .6 .99 Dopravní a zdvihací vozíky jiné

10 .7 výtahy

Transportní zařízení

10 .8 .1 Díly a příslušenství transportních zařízení
10 .8 .1 .1 Díly a příslušenství dopravníků

Dopravníky pro přepravu sypkých materiálů
10 .8 .2 .1 Pásové dopravníky
10 .8 .2 .2 Šnekové dopravníky
10 .8 .2 .3 Vibrační dopravníky
10 .8 .2 .4 Řetězové dopravníky – redlery
10 .8 .2 .5 Elevátory korečkové
10 .8 .2 .99 Dopravníky pro přepravu sypkých materiálů jiné

Dopravníky pro přepravu kusových materiálů
10 .8 .3 .1 Tratě válečkové
10 .8 .3 .2 Tratě kladičkové
10 .8 .3 .3 Tratě kuličkové
10 .8 .3 .4 Dopravníky podvěsné včetně podvěsných drážek
10 .8 .3 .5 Dopravníky podlahové – vozíkové
10 .8 .3 .99 Dopravníky pro přepravu kusových materiálů jiné

10 .8 .4 Pneumatická doprava
10 .8 .99 Transportní zařízení jiná

Zařízení pro dopravu po laně
10 .9 .1 Díly a příslušenství dopravních zařízení po laně
10 .9 .2 Lanové osobní a nákladní dráhy
10 .9 .3 Lanovky pro svážení dřeva
10 .9 .4 Lyžařské vleky
10 .9 .99 Zařízení pro dopravu po laně jiné

Manipulační zařízení

 Zařízení pro nakládku a vykládku kusových materiálů
10 .10 .1 .1 Nakladače ramenové
10 .10 .1 .2 Hydraulické ruce
10 .10 .1 .3 Zdvižná čela
10 .10 .1 .4 Plnicí a vyprazdňovací zařízení pro kontejnery a vagony
10 .10 .1 .9 Zařízení pro nakládku a vykládku kusových materiálů jiná

 Zařízení pro nakládku a vykládku sypkých materiálů
10 .10 .2 .1 Vykladače šnekové
10 .10 .2 .2 Nakladače lopatkové
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10 .10 .2 .3 Mechanické lopaty
10 .10 .2 .4  Přídavná a pomocná zařízení pro nakládku a vykládku sypkých 

materiálů
10 .10 .2 .9 Zařízení pro nakládku a vykládku sypkých materiálů jiná

 Přepravní prostředky
10 .10 .3 .1 Palety
10 .10 .3 .2 Nástavby na palety
10 .10 .3 .3 Ukládací bedny
10 .10 .3 .4 Přepravky
10 .10 .3 .5 Roltejnery
10 .10 .3 .6 Kontejnery vč . ISO
10 .10 .3 .7 Kontejnery pro přepravu kapalin
10 .10 .3 .8 Omnitejnery
10 .10 .3 .9 Cisternové návěsy
10 .10 .3 .99 Přepravní prostředky jiné

 Ukládací a rozebírací stroje
10 .10 .4 .1 Paletovací a depaletovací stroje
10 .10 .4 .2 Stohovače a odstohovače
10 .10 .4 .9 Ukládací a rozebírací stroje jiné

 Zařízení pro úpravu manipulační jednotky
10 .10 .5 .1 Svazkovací zařízení

10 .10 .5 .2 Páskovací zařízení
10 .10 .5 .2 .1 Vázací pásky

10 .10 .5 .3 Vázací zařízení
10 .10 .5 .3 .1 Řetězové, textilní a lanové vázací prostředky

10 .10 .5 .4 Paketovací lisy
10 .10 .5 .5 Zařízení pro kontrolu obrysu manipulační jednotky
10 .10 .5 .9 Zařízení pro úpravu manipulační jednotky jiná

10 .10 .6 účelová a komunální vozidla s nástavbami

 Manipulační pomůcky
10 .10 .7 .1 Svěrky ruční
10 .10 .7 .2 Přísavky vakuové, magnetické
10 .10 .7 .3 Sochory
10 .10 .7 .4 Posunováky včetně posunováků pro vagony
10 .10 .7 .5 Přesuvné válečky
10 .10 .7 .6 Valivé podvozky
10 .10 .7 .7 Zdvižná kolečka
10 .10 .7 .8 Stojany
10 .10 .7 .9 Schůdky
10 .10 .7 .10 Žebříky
10 .10 .7 .11 Manipulační prostředky na vzduchovém polštáři
10 .10 .7 .99 Manipulační pomůcky jiné

10 .10 .8 Systémy manipulační automatizované
10 .10 .9 Systémy přepravní a dopravní kontejnerové
10 .10 .99 Manipulační zařízení jiná

10 .11 lešení
10 .11 .1 Pojízdná lešení

10 .12  Pracovní, bezpečnostní a evakuační technika pro práci 
ve výškách

Montážní stroje a zařízení

10 .13 .1 Příslušenství k montážním strojům
10 .13 .2 Montážní stroje

10 .13 .3 Montážní linky
10 .13 .3 .1 Pracovní stoly pro montážní linky

10 .13 .4 Stavebnicové montážní jednotky
10 .13 .5 Kontrolní jednotky pro montáž
10 .13 .6 nýtovačky pro montáž

10 .13 .7  Automatizační a řídicí technika pro montážní stroje  
a zařízení

10 .13 .99 Montážní stroje a zařízení jiné

10 .14  Montážní a manipulační roboty  
pro průmyslovou výrobu

10 .14 .1 robotové periférie a příslušenství

Skladovací technika a provozní vybavení

10 .15 .1 regály
10 .15 .1 .1 Paletové regály
10 .15 .1 .2 Policové regály
10 .15 .1 .3 Konzolové regály
10 .15 .1 .4 Páternosterové regály
10 .15 .1 .5 Výtažné regály pro dlouhý materiál
10 .15 .1 .6 Pojízdné regály
10 .15 .1 .7 Knihovní, archivní a kancelářské regály
10 .15 .1 .8 Úložné a šatnové systémy

10 .15 .2 regálové zakladače
10 .15 .3 Zásobníky

10 .15 .4 váhy pro logistiku a transport
10 .15 .4 .1 Váhy pro ložnou manipulaci
10 .15 .4 .2 Váhy pro závěsnou manipulaci
10 .15 .4 .3 Váhy jiné (kromě vah laboratorních)
10 .15 .4 .4 Doplňky vah pro logistiku a transport

10 .15 .5 rampy a můstky
10 .15 .6 Systémy skladovací automatizované

10 .15 .7 Parkovací systémy
10 .15 .7 .1 Automatizované parkovací domy

10 .15 .8 Zabezpečení skladu proti požáru a výbuchu

10 .15 .99 Skladovací technika a provozní vybavení jiné

10 .16  Průmyslová vrata, brány, závory, automatické  
a turniketové dveře 

10 .16 .1 vratová těsnění a clony

10 .17  CAD, CAM, CIM v dopravní, manipulační  
a montážní technice

10 .18  Inženýrské a projekční služby v dopravní, manipulační 
a montážní technice

Servis a opravy v dopravní, manipulační a montážní technice
10 .19 .1 Diagnostika v dopravní, manipulační a montážní technice

10 .19 .2 náhradní díly pro dopravní, manipulační a montážní techniku
10 .19 .2 .1 Pojezdová kola a válečky
10 .19 .2 .2 Pneumatiky pro dopravní a manipulační techniku

10 .19 .3  rekonstrukce a modernizace v dopravní, manipulační  
a montážní technice

10 .19 .3 .1 Projekce, rekonstrukce, montáž a zkoušky zvedací techniky

10 .20  repasovaná dopravní, manipulační  
a montážní technika

Technologie pro dopravní, manipulační a montážní techniku
10 .21 .1  Technologické projekty pro dopravní, manipulační  

a montážní techniku
10 .21 .2  Technologické dodávky pro dopravní, manipulační  

a montážní techniku

10 .22  realizace investičních celků pro dopravní, manipulační 
a montážní techniku
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obalové materiály a obaly, balicí stroje pro průmysl
10 .23 .1 Materiály pro výrobu obalů

10 .23 .2 obaly pro průmyslová balení
10 .23 .2 .1 Antikorozní papíry

10 .23 .3 balicí stroje a zařízení
10 .23 .3 .1 Stroje pro balení do fólie
10 .23 .3 .2 Stroje pro tvarování, plnění a uzavírání obalů
10 .23 .3 .3 Stroje pro skupinová balení

10 .23 .4 Značicí stroje a zařízení pro balení
10 .23 .5 obalová řešení na klíč

10 .23 .6 balení na zakázku
10 .23 .6 .1 Balení dvou a více výrobků do jednoho balíčku (copacking)

10 .23 .9 obalové materiály a obaly, balicí stroje pro průmysl jiné

Služby speditérů a dopravců

10 .24 .1 vnitrostátní nákladní doprava
10 .24 .1 .1 Silniční vnitrostátní nákladní doprava
10 .24 .1 .2 Železniční vnitrostátní nákladní doprava
10 .24 .1 .3 Letecká vnitrostátní nákladní doprava
10 .24 .1 .4 Vodní vnitrostátní doprava
10 .24 .1 .5 Kombinovaná vnitrostátní nákladní doprava

10 .24 .2 Mezinárodní nákladní doprava
10 .24 .2 .1 Silniční mezinárodní nákladní doprava
10 .24 .2 .2 Železniční mezinárodní nákladní doprava
10 .24 .2 .3 Říční mezinárodní doprava
10 .24 .2 .4 Námořní doprava
10 .24 .2 .5 Letecká mezinárodní nákladní doprava

10 .24 .2 .6 Kombinovaná mezinárodní nákladní doprava
10 .24 .2 .6 .1 Trajektová doprava

10 .24 .3 Doprava speciálních nákladů
10 .24 .3 .1 Doprava těžkých a nadrozměrných nákladů
10 .24 .3 .2 Doprava nebezpečných nákladů dle ADR

10 .24 .4 Potrubní přeprava
10 .24 .5 City logistika

10 .24 .6 Sklady a skladovací služby
10 .24 .6 .1 Veřejné celní sklady

10 .24 .7 balení transportních zásilek
10 .24 .7 .1 Sestavování nákladních manipulačních jednotek

10 .24 .8 Zasilatelské a spediční služby
10 .24 .8 .1 Vnitrostátní zasilatelské a spediční služby
10 .24 .8 .2 Mezinárodní zasilatelské a spediční služby

10 .24 .9 Sběrné služby
10 .24 .10 vytěžovací a zajišťovací služby v dopravě

10 .24 .11 Celní služby
10 .24 .11 .1 Služby pro hraniční odbavení

10 .24 .12 expresní přeprava kusových zásilek
10 .24 .12 .1 Kurýrní služby

10 .24 .99 Služby speditérů a dopravců jiné

Dopravní terminály
10 .25 .1 letiště

10 .25 .2 Přístavy
10 .25 .2 .1 Říční přístavy
10 .25 .2 .2 Námořní přístavy

10 .25 .3 Kontejnerová překladiště

10 .25 .4 logistická (distribuční) centra, areály
10 .25 .4 .1 Poskytovatelé logistických služeb

Služby pro dopravu

10 .26 .1 Služby pro osádky kamionů v zahraničí
10 .26 .1 .1 Technická pomoc pro osádky kamionů
10 .26 .1 .2 Právní pomoc pro osádky kamionů
10 .26 .1 .3 Kreditní karty

10 .26 .2 Pojištění v dopravě 
10 .26 .3 Poštovní služby 
10 .26 .4  Zajišťování povolení pro přepravu speciálních nákladů  

do zahraničí
10 .26 .5 bankovní služby v dopravě
10 .26 .99 Služby pro dopravu jiné

Telematika, komunikační, informační a řídicí systémy pro logistiku

10 .27 .1 Potiskovací, etiketovací a značkovací zařízení
10 .27 .1 .1 Tiskárny čárových kódů

10 .27 .2 Zařízení pro sběr údajů

10 .27 .2 .1 Terminály pro sběr údajů
10 .27 .2 .1 .1 Mobilní (ruční) terminály pro záznam údajů

10 .27 .3 Komunikační zařízení pro sklady a logistiku
10 .27 .3 .1 Komunikační zařízení bezdrátová pro sklady a logistiku

10 .27 .4 Identifikační zařízení a systémy
10 .27 .4 .1 Identifikační zařízení a systémy na bázi čárového kódu
10 .27 .4 .2 Identifikační zařízení a systémy na bázi RFID
10 .27 .4 .3 RTLS systémy (Real Time Location System) a jejich příslušenství

10 .27 .5 Palubní počítače a jejich periferie
10 .27 .6 GPS (Global Positioning System)
10 .27 .7 navigační systémy

10 .27 .8 Systémy pro sledování pohybu vozidel
10 .27 .8 .1 Lokalizace pomocí GSM sítí

10 .27 .9 Satelitní systémy pro řízení kamionové dopravy
10 .27 .10 Geografické informační systémy (GIS)

10 .27 .11 Software pro dopravu, skladování a manipulaci s materiály

10 .27 .11 .1 Aplikační software pro dopravu a spedici
10 .27 .11 .1 .1 Kniha jízd
10 .27 .11 .1 .2 Software pro sledování pohybu zásilky
10 .27 .11 .1 .3 Software pro zpracování spedičního kontraktu
10 .27 .11 .1 .4 Dopravní a spediční databáze

10 .27 .11 .2 Aplikační software pro zásobování
10 .27 .11 .2 .1 Software pro řízení materiálových a zbožových toků

10 .27 .11 .3 Aplikační software pro řízení skladů
10 .27 .11 .4  WMS systémy (Warehause Management System) pro řízení 

v reálném čase
10 .27 .11 .9  Software pro dopravu, skladování a manipulaci s materiály 

jiný

10 .27 .12 Software pro tisk etiket

10 .27 .13  Software pro řízení podnikových procesů  
(enterprise resource Planning – erP)

10 .27 .13 .1  Software pro podporu rozhodování  
(Business Intelligence – BI)

10 .27 .13 .2  Software pro řízení dodavatelsko-odběratelských řetězců 
(Supply Chain Management – SCM)
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10 .27 .13 .3  Software pro řízení vztahu se zákazníkem  
(Customer Relationship Management – CRM)

10 .27 .13 .4 Software pro řízení toku zakázky pro automatizaci výroby

10 .27 .99  Telematika, komunikační, informační a řídicí systémy  
pro logistiku jiné

literatura, poradenství, školení, servis v dopravě a logistice
10 .28 .1 odborná literatura a časopisy pro dopravu a logistiku
10 .28 .2 Technické informace v logistice
10 .28 .3 Poradenství pro dopravu a distribuci
10 .28 .4 Poradenství v celních záležitostech
10 .28 .5 Poradenství v oblasti přepravy nebezpečných nákladů
10 .28 .6 Školení jízdního personálu
10 .28 .7 Servisní služby pro železniční techniku
10 .28 .8 Poradenství při organizaci montážní linky
10 .28 .9 Audit logistických systémů
10 .28 .10  Školení, vzdělávání a rekvalifikace v oboru logistiky  

a dopravy
10 .28 .11 Zákaznická řešení skladovacích zařízení
10 .28 .12 Projektování logistických systémů
10 .28 .13 reengineering logistických systémů
10 .28 .14 outsourcing logistických systémů
10 .28 .15 Dodávky logistických systémů na klíč
10 .28 .16 financování a pojištění v logistice a dopravě
10 .28 .17 Informační a servisní zařízení pro dopravu cestujících
10 .28 .18 bezpečnostní služby v oblasti skladování a dopravy
10 .28 .99  literatura, poradenství, školení, servis v dopravě  

a logistice jiný

10 .29 výzkum a vývoj v logistice a dopravě
10 .29 .1  Simulační a plánovací modely v oblasti logistiky, návrh 

optimalizace procesů
10 .29 .2 Akreditované laboratoře pro oblast logistiky a dopravy

10 .30  organizace, asociace, svazy, sdružení  
pro logistiku a dopravu
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